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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
A megállapodás létrejött egyrészről 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
továbbiakban, mint Pincészet 
valamint a Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola 
 (1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83., OM: 035408), továbbiakban Iskola között. 
 
1) A Pincészet foglalkoztatja az iskola által kijelölt hallgatót az alábbi feltételekkel: 
 

A hallgató neve:  ....................................................................................................   
Születési hely, idő .................................................................................................  
Anyja neve:  ...........................................................................................................  
Lakcíme:  ...............................................................................................................  
Szem. ig. száma:  ..................................................................................................  
TAJ száma: ...........................................................................................................  
Adóazonosítója:  ....................................................................................................  
Elérhetősége:  .......................................................................................................  
 
 
Kapcsolattartó a Pincészet részéről:……………………………………………………………… 
Kapcsolattartó az Iskola részéről: Mátyus Imre (tel.: +36 30 849 6093) 
 
 

a) A hallgató szakmai gyakorlatot folytat, melynek össz időtartama: 100 óra. 
b) A Pincészetben folyó szakmai munkát dokumentálni kell. Ezt a hallgatóknak a szakmai gyakorlati 

naplóban kell vezetni. A naplót a Pincészet művezetője ellenőrzi.  
c) A hallgatót munkába állása előtt alapos, mindenre kiterjedő munkavédelmi oktatásban kell 

részesíteni. 
d) A hallgató nyilatkozik arról, hogy a pincészet számára fontos műszaki, technológiai, 

gyártásfejlesztési információkat bizalmasan kezeli, azokat másoknak nem adja ki. 
e) A hallgató az alábbi területeken végzi munkáját: 

 Szüret 

 Szüreti feldolgozás 

 Pincehigiénia 

 Borászati műveletek 

 Palackozás 

 Borturizmusi, kertészeti feladatok 

 Borbírálatok, borbírálati előkészületek 

 Szőlő, bor szállítása 

 Laboratóriumi feladatok  

 Egyéb borászati és szőlészeti munkák elvégzése 

http://www.borasziskola.hu/
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f) Az Iskola köteles figyelemmel kísérni a hallgató gyakorlat alatti tevékenységét. Ezt a feladatot a 

gyakorlatioktatás-vezető koordinálja.  
g) A gyakorlatról a Pincészet a hallgatónak gyakorlati igazolást állít ki, melynek elkészítése az Iskola 

feladata. 
h) A vitás ügyeket a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően rendezik a szerződő felek.  

 
 
 
Budapest, 2017……………………………… 
 
 
 
 

………………………………………                                   …………………………………… 
                                        Pincészet                                                         Soós I. Bor. és Él.ip. Szg. és SZKI 
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